
Protokół nr XXXI/2022 
z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 24.03.2022 roku 

 

 

Otwarcia obrad sesji w dniu 24.03.2022 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy 

Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady trzydziestej pierwszej Sesji Rady Gminy  

Polska Cerekiew”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 

 

W obradach sesji udział wzięli: radni, Wójt Gminy Piotr Kanzy, Skarbnik Gminy Maria 

Wieczorek-Juzwiszyn, Urszula Golisz Sekretarz Gminy oraz Radny Powiatu Ireneusz Smal  

 

Listy obecności są załącznikami do protokołu. 

 

W sesji Rady Gminy udział wzięło 15 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co stanowi 

qworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich 

zebranych  i przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku obrad. 

 

Zaproponował, by na sekretarza obrad wybrać Panią Lucję Kuehnhardt, której kandydatura 

została przyjęta jednogłośnie.    

                      

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku. 

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

 

3. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji. 

  

4. Pojęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2022 

rok. 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej gminy na 2022 rok. 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego 

strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Polska Cerekiew za 

udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i 

zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Polska Cerekiew na 2022 rok.   

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. 

 

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XX/123/2020 Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 26.11.2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska 

Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2021 roku”. 

 

10. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2022 rok. 

 

11. Wolne wnioski. 

 

12. Zakończenie obrad sesji 



Ad.1 

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś wnioski o zmianę 

porządku obrad. 

Ponieważ nikt nie zgłosił wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady poddał 

porządek pod  głosowanie. 

Głosowało - 15 radnych. Za przyjęciem porządku głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów. 

Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji.      

 

Ad.2 

Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko zwrócił się do radnych o przyjęcie protokołu  z 

poprzedniej sesji  pytając czy wnoszą uwagi, co do jego treści.  Ponieważ nikt nie wniósł 

uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Głosowało -15 radnych. Za przyjęciem protokołów głosowało 15 radnych, przeciw – 0 

głosów, wstrzymało się – 0 głosów. 

 

Ad. 3                                                                                                                                                          

Wójt Gminy przedstawił informację o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednich 

sesjach.                             

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania lub wnosi uwagi co do przedstawionej 

informacji. Ponieważ nikt nie miał pytań i nie wniósł żadnych uwag Przewodniczący 

stwierdził, że informacja została przyjęta. / informacja jest załącznikiem do protokołu /. 

 

Ad.4                                                                                                                                             

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła obecnym projekt uchwały w 

sprawie dokonania zmian  w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2022 rok. / 

projekt uchwały jest załącznikiem do protokołu /.  

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia 

stałych komisji rady.  

Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 

poinformowała radnych, że opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały. 

Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał 

go pod głosowanie. 

Głosowało - 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXXI/183/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale 

budżetowej gminy Polska Cerekiew na 2022 r. jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.5  

Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn  przedstawiła  projektu  uchwały w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej   / projekt uchwały 

jest załącznikiem do protokołu /.  

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia 

stałych komisji rady.  

Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 

poinformowała radnych, że opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi lub pytania, co do projektu uchwały. 

Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał 

go pod głosowanie. 

Głosowało - 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów, brak głosu – 1 (Pan Roland Syrzysko) 

Uchwała nr XXXI/184 /2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej jest załącznikiem do protokołu.     

                                                                                                        



Ad. 6                                                                                                                                          

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

Gminy Polska Cerekiew za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, 

szkoleniu lub ćwiczeniu omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady.  

Proszę wiec o przedstawienie opinii komisji.  

Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 

poinformowała, ze wspólna opinia komisji jest pozytywna. 

Wójt Gminy – jest to unormowane w skali powiatu było 15 zł., a zwiększono do 20 zł. 

Radny Krystian Składny – czy gminę to jeszcze cos kosztuje chodzi o podatek. 

Wójt Gminy – nie, a niektórzy strażacy się zrzekają z tego ekwiwalentu i przekazują na straż. 

Przewodniczący Rady - czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania. 

Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go 

pod głosowanie. 

Głosowało - 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało - 15 radnych, przeciw – 0 głosów,  

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXXI/185/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Polska 

Cerekiew za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu 

jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.7                                                                                                                                 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Polska Cerekiew na 2022 rok  

omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 

poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania lub uwagi co do projektu uchwały. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawi projekt uchwały i poddał go 

pod głosowanie. 

Głosowało – 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXXI/186/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Polska Cerekiew na 2022 rok jest załącznikiem 

do protokołu. 

 

Ad.8                                                                                                                                 

Przewodniczący Rady – projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 

omawiany był na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady. 

Proszę więc o przedstawienie opinii komisji. 

Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 

poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna.  

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma pytania lub uwagi co do projektu uchwały. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przedstawi projekt uchwały i poddał go 

pod głosowanie. 

Głosowało – 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała nr XXXI/187/2022 w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025  

jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.9                                                                                                                                         

Przewodniczący Rady – sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XX/123/2020 Rady Gminy 

Polska Cerekiew z dnia 26.11.2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 



Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2021 roku” omawiane było na wspólnym posiedzeniu 

stałych komisji rady. 

Proszę więc o przedstawienie opinii. 

Pani Maria Wawrzynek Przewodnicząca Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu 

poinformowała, że wspólna opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady – czy są pytania lub uwagi co do sprawozdania. 

Ponieważ nikt nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

Głosowało - 15 radnych, „Za” przyjęciem sprawozdania głosował – 15 radnych, przeciw – 0 

głosów, wstrzymało się – 0 głosów.                                                                               

Sprawozdania z realizacji uchwały Nr XX/123/2020 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 

26.11.2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2021 roku” jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.10 

Przewodniczący Rady – plan pracy rady i komisji, który otrzymaliście jest ramowym planem 

pracy rady i komisji. Plan jest otwarty i w każdej chwili można wprowadzić dodatkowy 

temat.  

Przewodniczący Rady – czy ktoś ma uwagi lub pytania do planu pracy. 

Ponieważ nikt  nie zabrał głosu Przewodniczący Rady poddał plan pracy  pod głosowanie. 

Głosowało - 15 radnych. Za przyjęciem głosowało - 15 radnych, przeciw – 0 głosów, 

wstrzymało się – 0 głosów  

Plan pracy rady i komisji jest załącznikiem do protokołu.  

 

Ad.11 

W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy: 

Wójt Gminy – na chwilę obecna mamy ponad 30 uchodźców, którzy są zarejestrowani i maja 

nadany numer Pesel. Przebywają w domach osób prywatnych i są to głównie matki z dziećmi. 

Odbyło się spotkanie w szkole w sprawie uczęszczania dzieci do przedszkola i do szkoły. Dzieci 

chodzą do przedszkola w Polskiej Cerekwi i we Wroninie, do szkoły w Polskiej Cerekwi oraz 

jeden uczeń uczęszcza do szkoły średniej. Szkoła zakupiła na koszt gminy wyprawki dla tych 

dzieci. My też jako gmina mamy zabezpieczone pokoje w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi. 

Mieliśmy też wyznaczone pomieszczenia w budynku Senior+, ale nam to wykreślili. Na razie nie 

dostaliśmy informacji, że kogoś dostaniemy. Jest współpraca z księdzem, Caritasem i Radą 

Parafialną 

Radny Krystian Składny – czy można przekazać pieniądze, 

Wójt Gminy – my jako gmina nie możemy mieć konta. Można już składać wnioski na 40 zł. za 

osobę, ale dostaje się je później, płaci się od dołu. 

Radna Maria Wawrzynek – dostałam na e-maila zaproszenie czy przystępujemy do scalania 

Radny Rajmund Komorek – uważam, że w tym spotkaniu powinien uczestniczyć pracownik 

urzędu 

Wójt Gminy – myśmy takiego pisma nie otrzymali 

Sołtys Dzielaw Anna Weinert – czyja jest droga do Radoszów bo można tam zniszczyć auto 

Radna Maria Wawrzynek – w Łańcach jest tak samo 

Radny powiatu Ireneusz Smal – likwidacja Zarządu Dróg Powiatowych spowodowała, że stan 

dróg jest bardzo zły. Firma podpisała na 3 lata umowę na cząstkowy remont dróg. Na najbliższej 

sesji w powiecie będzie uchwalane 700 tyś. zł. na remont cząstkowy dróg. Firma która wygrała 

przetarg nie będzie realizowała ze względu na brak środków i znowu trzeba ogłosić przetarg, ale 

ceny będą wyższe. Na drodze Zakrzów Sukowice usunięto wszystkie ubytki 

Radny Alfons Schurgacz – nie wszystkie tylko co druga 

Radna Brygida Piegsa – usunąć przewróconą topolę przy drodze krajowej w Polskiej Cerekwi 

Radny powiatu Ireneusz Smal – kiedyś zarządy dróg miały własne brygady a teraz na wszystko 

trzeba robić przetargi, zlecenia dlatego to tak długo trwa 

Sołtys Ligoty Małej Ilona Dapa –  kilka razy był zgłoszony problem likwidacji ograniczenia 

prędkości do  30 km/h  



Radny powiatu Ireneusz Smal – to na wniosek mieszkańców ul. Ligonia postawiono ten znak 

Sołtys Ilona Dapa – złożyć protest o likwidację 

Wójt Gminy – proponuję zrobić ankietę internetową czy mieszkańcy są za czy przeciw 

Sołtys wsi P. Cerekiew Urszula Kochoń – proponuję koło Ośrodka Zdrowia w Polskiej Cerekwi 

zrobić parking i miejsce dla inwalidy 

Radny Krystian Składny – jak się ma zakończenie inwestycji 

Radny powiat Ireneusz Smal – lada dzień będzie zakończona 

Radny Krystian Składny – czy na ten chodnik mogę liczyć 

Radny powiatu Ireneusz Smal – tak 

Wójt Gminy poinformował, że będzie przetarg na działkę w Zakrzowie gdzie ma być remiza 

strażacka i będą zabezpieczone środki w budżecie i na samochód strażacki też. Na naukę j. 

niemieckiego będzie mniej w budżecie o 20 tyś. zł.  

Sołtys wsi Zakrzów Marek Klimek – czy jest już zrobiony wniosek na remont drogi w 

Zakrzowie  

Radny powiatu Ireneusz Smal – tak będzie gotowy i realizowany w przyszłym roku 

Sołtys Ligoty Małej Ilona Dapa – potrzebujemy frezowiny na drogę koło transformatora 

Radny powiatu Ireneusz Smal – mamy na ul. Karola Miarki i społecznie można się zgłosić po 

odbiór 

Radna Jolanta Waloszczyk – czy będzie dokończony chodnik na ul. K.Miarki 

Radny powiatu Ireneusz Smal – na tę chwile nie, ale będę wnioskował o remont drogi od torów 

na ul. Ciepłodolskiej 

Radny Joachim Zemełka – co z hydrantem w chodniku 

Sołtys wsi Mierzęcin Andrzej Zakrzewski – kiedy będzie uporządkowana działka w Mierzęcinie  

Radny powiatu Ireneusz Smal – przypomnę wykonawcy, aby to uporządkowali 

 

Ad.12                                                                                                                                     

Przewodniczący Rady zamknął obrady trzydziestej pierwszej sesji Rady Gminy. 

 

 

Protokołowała                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

 

Lucja Kuehnhardt                                                                                    Jerzy Kołeczko  

 

 

 

 

 


